สิงทีส่ งมาด้ วย ลําดับที 8

.

เอกสารและหลักฐานทีผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
เอกสารทีผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
()

กรณีผ้ ูถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แ สดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ทียังไม่ หมดอายุ เช่ น บัต รประจํา ตัวประชาชน บัต ร
ประจํ า ตั ว ข้ าราชการ ใบขั บ ขี หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง และหากมี ก ารเปลี ยนชื อ - นามสกุล ให้ ยื นหลัก ฐาน
ประกอบด้ วย
()

กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
( . ) หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที แนบมาพร้ อมหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ สามารถ
Download ได้ จาก www.filtervision.co.th ซึ งมี ใ ห้ เ ลือ ก แบบ (ให้ ใช้ แบบใด
แบบหนึ ง) ซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
( . ) สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ ( ) และผู้ถือหุ้นได้ ลงชือ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
( . ) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้ อ ( )

กรณีนิติบุคคล
()

กรณีผ้ ูแทนของผู้ถอื หุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
( . ) แสดงเอกสารที ส่ว นราชการออกให้ ข องผู้แทนนิ ติ บุค คลเช่น เดี ย วกับ กรณี บุค คล
ธรรมดา ข้ อ ( )
( . ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึงรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี ข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง
เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ถือหุ้น

()

กรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
( . ) หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที แนบมาพร้ อมหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ สามารถ
Download ได้ จาก www.filtervision.co.th ซึ งมี ใ ห้ เ ลือ ก แบบ (ให้ ใช้ แบบใด
แบบหนึ ง) ซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและ ลงลายมือชือของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) ซึงเป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
( . ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึงรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี ข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
( . ) สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึงเป็ นผู้มอบ
ฉันทะและลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง

(.)

แสดงเอกสารทีส่ว นราชการออกให้ ข องผู้รับ มอบฉัน ทะ เช่น เดี ยวกับ กรณี บุค คล
ธรรมดา ข้ อ ( )

กรณีผ้ ูถือหุ้นซึงมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่ างประเทศและ
แต่ งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
กรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
()
หนังสือ มอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม หรื อสามารถ Download ได้
จาก www.filtervision.co.th ซึงมี ใ ห้ เลือ ก แบบ (ให้ ใช้ แบบใดแบบหนึ ง) ซึงได้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชือของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะ
ต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานทีต้ องแนบ
มาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
( . ) หนังสือ มอบอํ านาจจากผู้ถือหุ้น ให้ คัสโตเดีย น (Custodian) เป็ นผู้ดําเนิ นการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
( . ) หนังสือ ยื น ยัน ว่ า ผู้ลงนามในหนังสือ มอบฉัน ทะได้ รับ อนุญ าตประกอบธุ รกิ จคั ส
โตเดียน (Custodian)
()
ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ทียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจํ าตัวข้ า ราชการ ใบขับ ขี หรื อ หนังสือเดิน ทาง ของผู้รับ มอบฉัน ทะต่ อ
เจ้ าหน้ าที เพือลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ในกรณีผ้ ู ถือ หุ้น เป็ นผู้ ลงทุ นต่ างประเทศและแต่ งตั งให้ คัส โตเดีย น (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนั งสือมอบฉันทะได้ ทัง แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบ
หนึ งแบบใดก็ได้ สําหรั บผู้ถือหุ้นนอกจากนั นจะใช้ หนั งสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข.
แบบหนึงแบบใดเท่ านัน
.

วิธีการมอบฉันทะ

บริ ษัท ได้ จัดส่งหนังสือมอบฉัน ทะ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค. ตามแบบทีกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์กําหนดหรือสามารถ Download ได้ จาก www.filtervision.co.th ซึงมีให้ เลือก แบบ
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป ซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ น แบบหนังสือ มอบฉัน ทะทีกํ าหนดรายการต่าง ๆ ที จะมอบฉัน ทะทีละเอีย ดชัดเจน
ตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ู ถื อ หุ้น เป็ นผู้ลงทุน ต่ า งประเทศและแต่ ง ตังให้ คั ด โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถื อ หุ้ นที ไม่ ส ามารถเข้ าร่ ว มประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ได้ ด้ วยตนเองสามารถมอบฉั น ทะได้ โดย
ดําเนินการ ดังนี

()
()

()

เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง เพียงแบบเดียวเท่ านัน
มอบฉัน ทะให้ บุค คลใดบุค คลหนึงตามความประสงค์ ข องผู้ถื อ หุ้น หรื อ เลือ กมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษัท คนใดคนหนึง โดยให้ ระบุชือพร้ อมรายละเอียดของบุคคลทีผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครืองหมายหน้ าชือกรรมการอิสระ ตามทีบริษัทระบุไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ปิ ด อากรแสตมป์ จํา นวน บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื อให้ ถูก ต้ อ งและมี ผลผูกพัน ตาม
กฎหมาย

ทังนี ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้ อยกว่าจํานวนทีตนถืออยู่ได้
.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษั ทจะเริ มรับ ลงทะเบี ยนการเข้ า ร่ วมประชุม ผู้ถื อหุ้น ก่อ น 1 ชัวโมง หรื อ ตังแต่เวลา 13.00 นาฬิก า
เป็ นต้ น ไป ในวันศุกร์ ที 29 เมษายน 2559 ณ ห้ องประชุม วิคเตอร์ คลับ II-III ชัน 8 อาคาร ปาร์ คเวนเซอร์ อีโค
เพล็กซ์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีได้ แนบมาพร้ อมนี
(สิงทีส่งมาด้ วย ลําดับที 9)
.

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทัวไป
( ) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธียกมือ โดยให้ นบั หนึง
หุ้นเป็ นหนึงเสียง ซึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด
อย่ างหนึง คื อ เห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็ นด้ ว ย หรื อ งดออกเสีย ง ไม่สามารถแบ่ งการออกเสีย ง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน
( ) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามทีผู้มอบฉันทะระบุ
ไว้ ในหนังสือมอบฉัน ทะเท่านัน หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ ในการออก
เสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือ มอบฉัน ทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน ผู้รับ มอบฉัน ทะมีสิท ธิ
พิจารณาและลงคะแนนได้ แต่ ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน คื อ
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง

วาระเลือกตังกรรมการ
สํา หรับ วาระการเลือ กตั งกรรมการตามข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ ให้ ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้ น
เลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อเสียงหนึง
. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลไป

. บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนันให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียง
ชีขาด
.

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ ละวาระ

ประธานทีประชุมหรื อผู้ดําเนินการประชุมจะชีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ทีประชุม
รับทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี
( ) ประธานทีประชุมหรือผู้ดําเนินการประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครังจากทีประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้น
ท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
( ) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงเท่านัน จากนันจะนํามาหักออกจากเสียงทังหมดทีเข้ า
ร่วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วยในวาระนัน ๆ
.

มติของทีประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี
 กรณีปกติ ให้ ถื อคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
 กรณี ดังต่อไปนี ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
( ) ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี ให้ ถื อ คะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี ( / ) ของจํ า นวนเสีย ง
ทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิ จการของบริ ษั ททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แ ก่บุคคล
อืน
(ข)
การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํ า แก้ ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี ยวกั บการให้ เช่ ากิจการของบริ ษั ททั งหมดหรื อ
บางส่วนที สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ าจัดการธุ รกิจของบริ ษั ท หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอืนโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับ
(จ) การเพิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

